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Πεντέλη, 11/11/2022  
Αρ. Πρωτ.: 69 
 

Προς:  Κοιν:    

1. Δασαρχείο Πεντέλης 

Κλεισθένους 403, 153 44, Γέρακας 

dasarxeio_pentelis@attica.gr 

1. ΥΠΕΝ / Γραφείο Υφυποργού 
Περιβάλλοντος, κ. Αμυρά, 
secdepmin.envr@ypen.gr, 

2. Δ/νση Δασών Αν. Αττικής 

Αγ. Ιωάννου 65, 15342 Αγ. Παρασκευή 

2. Γραφείο Δημάρχου Πεντέλης 

Καλαμβόκη 2, 15127 Μελίσσια 

  3. Γραφείο Δημάρχου Κηφισιάς 

Διονύσου και Μυρσίνης 2, Κηφισιά, 

 

Θέμα:  Προκλητική διάνοιξη διαδρόμου εντός δάσους και κοπή πεύκων για παράνομες 

δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού  στο Πεντελικό 

 

Αξιότιμοι-ες Κύριοι-ες, 

 

Με τις 26/07-06-2021 (Α.Π. 67649/8-6-21) και  54/07-10-2021 επιστολές μας, καταγγείλαμε την 

παράνομη άσκηση δραστηριοτήτων μηχανοκίνητου αθλητισμού στις πλαγιές του Πεντελικού. 

Σε πρόσφατη περιήγηση μελών μας στην περιοχή, διαπιστώθηκε ότι οι γνωστοί – άγνωστοι 

προέβησαν σε προκλητική διάνοιξη κυκλικής διαδρομής για δίτροχα,  σε  δασική περιοχή  στον 

Κοκκιναρά, κόβοντας και ξεριζώνοντας  νεαρά πεύκα ύψους 5-6 μέτρων, διαλύοντας ποώδη 

βλάστηση και πληγώνοντας ανεπανόρθωτα την φυτική γη. 

Όπως φαίνεται στις παρατιθέμενες στη συνέχεια φωτογραφίες, η ενέργεια ήταν προμελετημένη 

και συστηματική, με προσήμανση  της διαδρομής (μπογιές και κορδέλες στους κορμούς  των 

πεύκων) αλυσοπρίονα και σκαπτικά εργαλεία. 

Όπως εμφαίνεται και στην δορυφορική εικόνα, η διάνοιξη έγινε σε μια από τις ελάχιστες 

συστάδες πεύκων που υπάρχουν σε όλη την νότια πλευρά του Πεντελικού. Στην ίδια εικόνα είναι 

εμφανής  η καταστροφή που έχουν επιφέρει τα δίτροχα στην γειτονική περιοχή με την 

ανεξέλεγκτη επί δεκαετίες δραστηριότητά τους. 

Ενθαρυμένοι από την αδράνειά σας και την πλήρη αδιαφορίας σας, οι δράστες καταστρέφουν 

ασύστολα όποια φυσική γωνιά έχει απομείνει στην περιοχή, διερχόμενοι μέσα από το δάσος αλλά 

και την κοίτη του παρακείμενου ρέματος, καταστρέφοντας την λιγοστή υδρόβια βλάστηση. 
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Αξιότιμοι-ες Κύριοι-ες, 

Η διαπιστωμένη πλέον αδράνειά των υπηρεσιών σας για την ανάσχεση των εν λόγω προκλητικών 

και  παράνομων ενεργειών  δεν μπορεί παρά να ερμηνευτεί ως συμπαιγνία και έμμεση συνδρομή 

των δραστών στο καταστροφικό τους έργο. Η  χαρακτηριστική σιωπή σας  στις καταγγελίες μας 

και η απουσία οποιασδήποτε παρέμβασής σας για αποτροπή της παρανομίας, δεν επιδέχεται, 

προς το παρόν,  άλλη ερμηνεία.  

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύετε να προβείτε, 

τουλάχιστον αυτήν την φορά, γα την τιμωρία των δραστών και την δραστική  εξάλειψη της 

παράνομης  μηχανοκίνητης δραστηριότητας  στο Πεντελικό. 

Το παρόν κοινοποιείται στο ΥΠΕΝ και στους Δήμους με την παράκληση, στο πλαίσιο της 

υλοποίησης  των παρεμβάσεών τους στο Πεντελικό, να συμπεριλάβουν δράσεις εξάλειψης της 

προαναφερθείσας παράνομης δραστηριότητας. 

 
Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Π. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 
 

Ζύγρας Νέστωρ 

 
 

Αποστολίδης Κων/νος 
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